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Nr 7/8. Juli en augustus 2020
De volgende circulaire 9 verschijnt : 27 en 28 augustus.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inhoud: jaarvergadering 2020 en contributie 2021, uit het jaarverslag, scenario na 1 juli , ,
eucharistieviering ,helpcentra, lijst met contactadressen, Foroxity films , maandoverzicht activiteiten.

De jaarvergadering 2020 en contributieverhoging 2021.
Het is op dit moment niet verstandig om in september een jaarvergadering te plannen . Onduidelijk is
hoeveel mensen aanwezig zouden zijn. In onze zaal kunnen we hooguit met de anderhalve meter
maatregel 24 personen plaatsen. Een grote aparte zaal op voorhand huren brengt omdat de opkomst in
de huidige situatie niet in te schatten is , wellicht onevenredig hoge kosten met zich mee.
Hoewel we statutair verplicht zijn voor 1 juli een jaarvergadering te houden , heeft de noodwet ons nu te
mogelijkheid gegeven deze tot eind dit jaar uit te stellen.
Nog voor de coronacrisis hebben we in de voorbereiding van de jaarvergadering van begin april al het
voorstel uitgewerkt om de contributie met 2 euro per jaar jaar te verhogen.
Voor de KBO leden betekent dit €24 en voor de leden van de seniorenvereniging €17 per jaar.
Om administratieve redenen (de facturen worden in oktober klaargemaakt en in november verstuurd)
kunnen we niet tot december, -zo er dan al voor die tijd een gezonde situatie ontstaat- of later wachten
tot een goedkeuring door een ledenvergadering van een contributieverhoging ex art 5d* van onze
statuten .
We stellen daarom voor om de jaarvergadering van 2020 tot nader order uit te stellen en de genoemde
contributieverhoging voor 2021 in elk geval door te voeren.
We willen alle leden die hiervoor interesse hebben tijdens de donderdagmiddagen in september (liefst
na afspraak) in de gelegenheid stellen alle financiële gegevens over 2019 en de jaarbegroting in te zien
en met de aanwezige bestuursleden te bespreken.
Het jaarverslag over onze activiteiten gaan we deels in de circulaire opnemen.
Het is uiteraard aan de op enig tijdstip te houden jaarvergadering om alle verslagen over 2019 en de
begroting 2020 met terugwerkende kracht al dan niet goed te keuren. Mocht de dan gehouden
vergadering niet akkoord gaan met het genomen besluit tot contributieverhoging dan wordt deze in 2022
verrekend.
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We vinden het uiteraard jammer dat we veel mensen om gezondheidsredenen niet in een bijeenkomst
kunnen ontmoeten. We hopen dat de situatie zich zo ontwikkelt dat we op korte termijn weer wat grotere
bijeenkomsten op een verantwoorde wijze kunnen organiseren.
Het bestuur.
*Art 5.d. De jaarvergadering stelt de hoogte van de jaarlijkse contributie vast

Scenario na 1 juli
Langzamerhand zijn een aantal groepen weer begonnen. De tai chi groep oefent in het park in Geverik.
De line dance groep op de speelplaats van Stegen 35. De computerclub is op donderdagochtend weer
gestart en de soos is op donderdagmiddag op afspraak weer open voor boekenuitleen, een gesprek en
ondersteuning van laptop, smartphone en tablet via het CDL.
Het computer Doe en Leercentrum is met de nodige hygiene maatregelen ook weer met groepen
gestart.
Andere groepen zullen hoogstwaarschijnlijk per 1 september weer beginnen.
Neem voor verdere informatie contact op met een van de telefoonnummers, die in de adressenlijst in
deze circulaire staan

De soos is weer open op iedere donderdagmiddag vanaf 13.30 uur
Biljarten en kaarten is nog niet mogelijk
We zorgen ervoor dat tijdens de middag maximaal 30 personen in het betreffende gedeelte van het
gebouw zijn. Als groepen willen starten en onder welke voorwaarden geeft de groepsleider(ster) dit in
overleg met het betreffende bestuurslid aan .
Als een aantal personen (beperkt ) op donderdagmiddag jeu de boules willen spelen kan dat . We gaan
uit van maximaal 30 personen tegelijk in het totaal voor het kbo-gedeelte .

Uit het jaarverslag 2019
Ledencijfers
Doordat wij in de loop van 2019 binnen onze Beekse organisatie binnen de KBO een tweede geleding
Senioren Vereniging Beek, afgekort SVB bijkregen werden het voor de ledenadministratie maar ook de
penningmeester roerige tijden met een groot aantal mutaties. Naast de gebruikelijke mutaties kregen wij
deze keer te maken met de z.g. overstappers van KBO naar SVB.(seniorenvereniging Beek, waarbij
ook alle jubileum startdatums zijn overgezet.
Daarnaast zorgde de nieuwe manier van betalen ervoor dat wij veel meer herinneringen moesten
uitsturen, dan in het verleden, hetgeen ook de verklaring is voor de nog 29 openstaande contributie
betalingen.
Totaal aantal leden per 1-01-2020 is 707 waarvan 91 leden seniorenvereniging
Jubilarissen
T.o.v 2018 waarin 75 jubilarissen werden gehuldigd, kenden wij in 2019 “slechts” 15 jubilarissen.
14 personen waren 20 jaar lid en 1 persoon, Mw. Sangers was 50 jaar lid.
Kroonjarigen
In het verleden huldigden wij jaar de kroonjarigen en alle jarigen vanaf 86 jaar. In de loop van dit
verenigingsjaar
is dit teruggebracht naar enkel nog alle kroonjarigen. Dit wijziging is dan ook terug te vinden in de
jarigen die wij in de loop van het jaar huldigden:
Oude regime jan / febr./ maart 2019: 54 jarigen
Nieuwe regime april tm dec 2019 : 63 jarigen
In totaliteit nog altijd 117 jarigen gefeteerd in het jaar 2019
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Eucharistieviering 9 augustus om 10.00 uur.
In voornoemde eucharistieviering willen wij onze leden herdenken, welke ons in de achterliggende
maand mei ontvielen
Mevr. Carla Klinkers
Mevr. Nettie Mevis,
Mevr Els Caanen-Lemmens,
Heer Harrie Wintraecken,
Heer Wiel Klinkers,

Burg. Janssenstraat 55, 6191JB Beek, 55 jr.
Aelserhof 1, 6181LB Elsloo, 82 jr.
Annastraat 14, 6191SZ Beek 75 jr.
Om de Toren 103, 6191KZ Beek 76 jr.
Markt 73A, 6191JK Beek, 80 jr

Helpcentra voor ondersteuning bij alle vragen.
Voor alle informatie : 0651365396.
Het hulpcentrum voor tablet, computer en smarttelefoon ondersteuning is te bereiken onder tel.
0653852233 met gratis ondersteuning (zowel telefonisch als op afspraak onder zeer strikte
voorwaarden en condities in het gebouw Stegen 35.)
Het Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek .van maandag tot en met vrijdag tussen 9 en 17 uur,
via telefoonnummer 046 – 457 57 00. U kunt vagen naar Astrid Vermeulen.
Een e-mail kunt u op elk gewenst moment sturen naar mantelzorg@piw.nl

Tel contacten i.v.m. informatie afgelasten/doorgaan van activiteiten en hulp
!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Algemene informatie over alle vragen: Jan Raes (0651365396)
Alle hulp bij installeren apps en instructies bij gebruik tel 0653852233
Algemene informatie over doorgaan/afgelasten van activiteiten : Vic Sturmans: 046
4264213 of 0625483126
Informatie over soosactiviteiten : Chris van Heel (046-4369255
Sport en spel activiteiten: Mevr. Jos Dormans 046-4373705
Klussendienst: Mevr. Chris van Heel (046-4369255) ch. heel@home.nl)
Bridge: Mevr. Lisa Meijer 046-4372792
Biljarten :bij Mevr. Chris van Heel (046-4369255) (ch.heel@home.nl)
Zangkoor: Mevr. Chris van Heel (046-4369255), ch. heel@home.nl)
Computerclub op donderdagmorgen : Cor Borghmans (046-4580916)
(borghmans@outlook.com)
Engelse conversatie: secretariskbobeek@gmail.com )(0464379615)
Leeskring: secretariskbobeek@gmail.com (0464379615)(Ch. Heel : 046-4369255
Belastingservice: Mevr. Jos Dormans 046-4373705
Computerhulp aan huis : Cecile Smeets (0464373232)(helpdesk.kbobeek@gmail.com)
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Foroxity KBO film
Zondag 16 augustus en 20 september om 11 uur v.m.
Op dit moment is nog niet duidelijk welke films er draaien.
Even informeren en reserveren.

De Soos
!
Heeft U een vraag over de opstart van activiteiten
!
Heeft U een idee , hoe we het beste e.e.a kunnen organiseren met inachtneming van de
Corona regels.
!
Wil U een boek meenemen of een e-book laden
!
Wilt U advies over WMO of heeft U een andere hulpvraag
!
Wilt U gewoon even bijkletsen
!
Wilt U een bestuurslid opgeven (voor kantine, interne zaken, PR of voorzitter of weet U iemand
!
Bent U nieuw in de vereniging en wilt U kennis maken met bestuursleden
!
Aarzel niet en kom vanaf op donderdagmiddag naar de soos. We hebben voldoende
beschermingsmaatregelen genomen , zodat U veilig bent. Liefst wel even van tevoren bellen
(0651365396 en voor computerhulp: 0653752233), zodat we het aantal mensen in het gebouw kunnen
regelen.

Overzicht weekactiviteiten (september onder voorbehoud)
Activiteit
Yoga
Bridgen
fotoclub (digitaal)
Country Line dansen
Gymnastiek
Schilderen

groep
1 en 2

4
1 en 2

Soosmiddag

Dag
maandag
maandag
maandag
maandag
dinsdag
dinsdag
dinsdag

Tai Chi
Tai Chi
Biljarten

1
3,

Gymnastiek
Nordic Walking
Soosmiddag
Handwerken
Jeu de Boules
Zangkoor
Koersballen
Koersballen

2 en 3

2
1

maandag
dinsdag
dinsdag en
donderdag
woensdag
donderdag
donderdag
donderdag
donderdag
donderdag
vrijdag
vrijdag

tijd
09.30-11.30
13.30-16.30
9.30-11.30
16.00-17.00
09.30-10.30
10.00-12.30
13.00-16.00
13.30-17.00

Plaats
Soos
Soos
Soos 1e maandag v.d. maand
Soos
Soos

19.00-20.00
18.30-19.30
13.30-17.00

Soos
Soos
Soos

10,30-12.30
10.00-11.15
13.00-16.00
13.00-16.00
13.45-16.45
19.00-21.00
09.30-12.00
13.45-16.45

Soos
Vertrek vanaf De Stegen
Soos
Soos

Soos

Soos
Soos
Soos

